Vejledning om sikkerhedskontrol ved adgang til Flygtningenævnet

Ved ankomst til Flygtningenævnet skal De gennemgå en sikkerhedskontrol forud for adgang til nævnets
ventelokaler. Hvis De ikke medvirker til sikkerhedskontrollen eller ikke følger vagtpersonalets anvisninger,
kan det medføre, at De bliver nægtet adgang til nævnets vente- og nævnslokaler. Det betyder, at De ikke får
mulighed for mundtligt at afgive forklaring for nævnet, og at nævnet behandler Deres sag uden Deres
tilstedeværelse.
Har De en taske med, skal denne placeres i en plastbakke og føres gennem taskescanneren. Har De nøgler,
pung, mønter, mobiltelefon eller andre løse genstande i Deres lommer, skal disse lægges i en plastbakke og
føres gennem taskescanneren.
Flygtningenævnet har en liste over genstande, der ikke må medbringes i nævnslokalerne. Listen findes
nederst i dette dokument. Hvis De har nogle af disse genstande i Deres taske eller lommer, vil De blive bedt
om at placere de pågældende genstande i et aflåst skab i opgangen, før De kan få adgang til nævnets
ventelokaler.
De vil blive bedt om at gå gennem en metaldetektor inden adgang til nævnets ventelokaler. Metaldetektoren
afslører, om De har metalgenstande på kroppen eller i lommerne. Ved registrering af metalgenstande afgiver
metaldetektoren en alarm. Har De ikke fået lagt alle metalgenstande i plastbakken, vil De blive bedt om at gå
tilbage og tømme eventuelt glemte genstande i en plastbakke, der herefter føres gennem taskescanneren.
Herefter går De igen igennem metaldetektoren, så det kan konstateres, om dette var årsagen til alarmen.
Afgiver metaldetektoren fortsat en alarm, vil De blive kontrolleret af vagtpersonalet med en håndscanner.
Vagten vil bede Dem om at placere Dem på et markeret punkt ved siden af metaldetektoren. De vil blive
bedt om at løfte armene op og dreje rundt om Dem selv, mens vagten kontrollerer Dem med en håndholdt
scanner.
Hvis den håndholdte scanner markerer, at der er flere punkter på Deres krop, der kræver eftersyn, kan det
være nødvendigt at foretage et manuelt personeftersyn. Dette vil dog kun forekomme i meget sjældne
tilfælde, og det kræver ikke, at De tager Deres tøj af. Flygtningenævnet vil til enhver tid stille en kvindelig
medarbejder til rådighed, hvis der skal udføres personeftersyn af kvinder. Flygtningenævnets vagtpersonale
foretager kun personeftersyn, hvis De samtykker hertil. Samtykker De ikke, kan det medføre, at De bliver
nægtet adgang til nævnets vente- og nævnslokaler.
Flygtningenævnets vagtpersonale har pligt til at afvise alle genstande, som står på nævnets liste over
uønskede genstande samt øvrige genstande, hvis vagtpersonalet skønner, at disse kan true sikkerheden i
Flygtningenævnets vente- og nævnslokaler.
Genstande, der ikke må medbringes i Flygtningenævnet:






Våben, herunder våbenattrapper og legetøjsvåben
Knive og andre stikvåben
Sakse, bestik, neglefile og andre spidse genstande
Spraydåser
Glas, herunder glasflasker

